WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 9 kwietnia 2020 r.

Władysław Dajczak
BZK-V.0031.70.2020.MWil

DECYZJA
w sprawie pozostawania podmiotu wykonującego działalność leczniczą
w stanie podwyższonej gotowości
Na podstawie art. 30 ust. 1,2,3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993z póź. zm.) oraz art. 104 i art. 155
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020
r., poz. 256)

na wniosek strony 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
w związku z wystąpieniem sytuacji mogącej stanowić stan nagłego zagrożenia zdrowotnego
znacznej liczby osób:
1. nakładam na 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią

Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary
obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości Oddziału Chirurgii
Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii, zlokalizowanego
w Żaganiu przy ul. Żelaznej 1a, 68-100 Żagań.
Decyzji niniejszej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) przez pojęcie katastrofy naturalnej rozumie się
zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne,
wstrząsy

sejsmiczne,

silne

wiatry,

intensywne

opady

atmosferyczne,

długotrwałe

występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska

lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie
szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie
innego żywiołu.
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 993) w art. 30 ust. 1 - 3 wskazuje, że w przypadku wystąpienia katastrof
naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897) lub gdy
w ocenie wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego skutki zdarzenia mogą
spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, koordynator ten
informuje niezwłocznie wojewodę o potrzebie postawienia w stan podwyższonej gotowości
wszystkich lub niektórych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, działających na
obszarze danego województwa. Wojewoda może nałożyć, w drodze decyzji administracyjnej,
na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązek pozostawania w stanie
podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się wstanie nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Wojewoda Lubuski podejmuje działania w ramach przygotowań całej administracji
rządowej w kraju do przyjmowania osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem
i zachorowaniami na COVID-19 do placówek leczniczych. Analiza potencjału lubuskiej
służby zdrowia wskazała na konieczność podjęcia działań mających na celu zwiększenie
ilości miejsc gdzie mogliby trafiać pacjenci. Działania te są podejmowane w całym kraju
i realizowane zgodnie z zalecaniami Ministra Zdrowia.
W celu podjęcia skutecznych działań ukierunkowanych na udzielenie pomocy
medycznej (świadczeń zdrowotnych) osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
Wojewoda Lubuski decyzją z dnia 22 marca 2020r. (znak.: BZK-V.0031.44.2020.USoł)
nałożył na szpital obowiązek pozostania w stanie podwyższonej gotowości Oddziału
Pulmonologicznego z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych.
Kolejno pismem z dnia 02 .04.2020 r. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej
na województwo lubuskie wskazał, że w związku z dalszym rozwojem pandemii Covid-19
w Polsce, optymalnym rozwiązaniem jest m.in. przekształcenie oddziału chirurgii ogólnej
105. Szpitala Kresowego w Żaganiu do obsługi pacjentów z potwierdzoną infekcją Covid-19,
wymagających pilnej interwencji chirurgicznej. Oddział w Żaganiu zabezpieczałby obszar
południa województwa. Do oddziału powinni być kierowani chorzy wymagający pilnej
interwencji z zakresu chirurgii ogólnej z potwierdzoną infekcją Covid-19.

Dnia 02 kwietnia 2020 r. Wojewoda Lubuski wystąpił do Ministerstwa Obrony
Narodowej z prośbą o wydanie zgody na postawienie w stan podwyższonej gotowości
Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Urologii w Żaganiu,
będącego komórką organizacyjną 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach. Pismem z dnia 8 kwietnia
2020 r. Ministerstwo Obrony Narodowej wyraziło zgodę w tym zakresie
Mając powyższe na uwadze, podejmuje się decyzję o pozostawaniu w stanie
podwyższonej gotowości Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii
Onkologicznej i Urologii zlokalizowanego w Żaganiu przy ul. Żelaznej 1a, będącego
komórką organizacyjną 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach z dniem 09 kwietnia 2020 r.
POUCZENIE
Stosownie do art. 10 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z uwagi na to,
iż załatwienie niniejszej sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia ludzkiego, odstępuję od zasady określonej w art. 10 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego stanowiącego, iż organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań. Mając powyższe na uwadze, orzekam jak w sentencji.
Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
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Otrzymują:
1. 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach
Domańskiego 2 68-200 Żary
2. a/a

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
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